
A Palavra _________________________________________ 
Ano C - XVI Domingo do Tempo Comum – 21 de Julho 
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Génesis 18,1-10ª. 
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Colossenses 1,24-28: Irmãos: Agora alegro-me 
com os sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne o que falta à paixão de 
Cristo, em benefício do seu corpo que é a Igreja. Dela me tornei ministro, em virtude do 
cargo que Deus me confiou a vosso respeito, isto é, anunciar em plenitude a palavra de 
Deus, o mistério que ficou oculto ao longo dos séculos e que foi agora manifestado aos seus 
santos. Deus quis dar-lhes a conhecer as riquezas e a glória deste mistério entre os gentios: 
Cristo no meio de vós, esperança da glória. E nós 0 anunciamos, advertindo todos os 
homens e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de os apresentarmos todos perfeitos em 
Cristo. 
Evangelho – São Lucas 10,38-42: Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma 
mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que, 
sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito 
serviço. Interveio então e disse: «Senhor, não Te importas que minha irmã me deixe sozinha 
a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me». O Senhor respondeu-lhe: «Marta, Marta, andas 
inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a 
melhor parte, que não lhe será tirada». 
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A Comunidade______________________________________ 
  Terça-feira, 16 de Julho, às 17.30h., reunião da Conferência Vicentina. 

  Quarta-feira, 17, às 19h., Eucaristia. 

  Sexta-feira, 19, termo da 1.ª fase de inscrições para a Universidade Sénior (UNIATI);  
das 17h. às 18h., ensaio de cânticos litúrgicos (aberto a todos). 

A Bíblia____________________________________________ 
630. Segundo a Carta aos Gálatas, quais eram os três apóstolos considerados “colunas” da 
Igreja? 
SOLUÇÃO - 629. ”Festa das Semanas” (Ex 34.22). 

A Testemunha______________________________________ 
Carta Apostólica de São João Paulo II sobre a Liturgia 

Levando em conta que "as acções litúrgicas não são acções privadas, mas celebrações da 
Igreja, que é "o sacramento da unidade", a sua regulamentação depende unicamente da 
autoridade hierárquica da Igreja. A Liturgia pertence a todo o corpo da Igreja. É por isso que 
ninguém, nem mesmo o sacerdote, ou qualquer grupo, pode adicionar, remover ou mudar 
qualquer coisa, tirado de seu próprio critério. A fidelidade aos ritos e textos autênticos da 
Liturgia é uma exigência da "lex orandi", que deve estar sempre em harmonia com a "lex 
credendi". A falta de fidelidade neste ponto pode afectar até a própria validade dos 
sacramentos. Por ser uma celebração da Igreja, a liturgia exige participação activa, 
consciente e plena da parte de todos, de acordo com a diversidade de ordens e funções: a 
todos, tanto aos ministros como aos demais fiéis, no cumprimento das suas funções compete 
corresponder o que lhes é destinado. Por esta razão, a Igreja dá preferência à celebração 
comunitária, quando a natureza dos ritos o requer; encoraja a formação de ministros, 
leitores, cantores e comentaristas, que realizam um verdadeiro ministério litúrgico; também 
se restabeleceu a concelebração e se recomenda a oração comum do Ofício Divino. Como a 
Liturgia é a grande escola de oração da Igreja, considerou-se apropriado introduzir e 
desenvolver o uso da linguagem vulgar - sem eliminar o uso da língua latina, preservada 
pelo Concílio de Ritos Latinos  - para que cada um possa entender e proclamar em sua 
própria língua as maravilhas de Deus. Também foi considerado oportuno aumentar o 
número de Prefácios e Orações Eucarísticas, que enriquecem o tesouro da oração e ajudam a 
compreender os mistérios de Cristo.  

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Em todo o tempo e lugar  
OC.334 

Aceitai-nos, ó Senhor  
CAC.364/CPD.33 

O Senhor alimentou-nos - CT.750 

Proclamarei a vossa Palavra 
NCT.712 

 

Eu estou à porta e chamo 
NCT.260 



XV Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Deuteronómio 30,10-14  

"Escutarás a voz do Senhor teu Deus."  

 

2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Colossenses 1,15-20  

"Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo."  

 

Evangelho –  São Lucas 10,25-37  

"Amarás o Senhor teu Deus ( ... ) e ao próximo como a ti mesmo "  

 Celebramos o Décimo Quinto Domingo do Tempo Comum.  

A mensagem a proclamar na liturgia afirma que é através do amor a Deus e aos homens 

nossos irmãos que podemos alcançar a vida eterna.  

Do Livro do Deuteronómio, a primeira leitura convida-nos a colocar Deus no centro da 

nossa vida e a amá-Lo de todo o coração, por meio da prática da Palavra e dos mandamentos. Já 

a Lei de Moisés admitia que tal comportamento seria a base da conversão do povo ao verdadeiro 

Deus. 

A segunda leitura – da Carta aos Colossenses - proclama que Deus deve ser não só o ponto 

de partida, como também o ponto de chegada da vida de qualquer cristão. Tal é a mensagem de 

Jesus Cristo, Ele que foi a imagem sensível do Deus invisível.  

O evangelho de São Lucas apresenta a parábola do bom samaritano: Jesus esclarece o 

doutor da lei sobre o que se entende por amar o próximo, ou seja, amar sem limite seja quem for. 

O verdadeiro amor do próximo só é possível com acções concretas e generosas. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 

1.ª Leitura – Senhor Jesus, o profeta anuncia a cada crente: “A Palavra de Deus está 
na tua boca e no teu coração”. Neste dia, Senhor, Tu és esta Palavra. Dentro do 
coração nós Te acolhemos. Tu, Jesus, és o Verbo de Deus feito carne. Tu quiseste ser 

o nosso alimento, o fermento da nossa fé, da nossa esperança. 
 
2.ª Leitura – Senhor Jesus, Tu nunca deixarás de ser o primeiro de uma nova 
civilização. Tu vieste para dar uma vida nova a cada homem a partir do mais fundo 
da sua natureza. As sombras da existência humana encontraram toda a luz na tua 
ressurreição. És, para todos nós, a imagem do Deus invisível.  
 
Evangelho – Senhor Deus, já antes da vinda do teu Filho até nós, havias anunciado o 
preceito do amor de Deus e do próximo. Mas tal preceito abrangia apenas o Povo de 
Israel. A partir de agora, todos nós estamos comprometidos na prática deste preceito 
em nome do teu Filho Jesus. Que tenhamos a coragem do samaritano, aquele que era 
repudiado pela falsa lei de Israel. Ele não olhou à origem de quem jazia na estrada. 
Ele é a tua imagem e o modelo para todos nós. Quantas divisões, quantas fracturas 
nos separam. Por isso, muitas vezes, não cumprimos os teus mandamentos. Faz, 
Senhor, de cada um de nós, um samaritano em espírito e em verdade.  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 

 


